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Lokal Motion Ballerup

1. Valg af Dirrigent : Valg Allis Nilsson, dagsorden godkendt.
2. Stemmeudvalg : Kun hvis nødvendig 21 stk. fremmødt
3. Formandens Beretning: Annette Frostholm læste formandens 
beretning op, Beretningen godtaget med applaus, Bilag vedlagt.
4. Regnskab: Karen Lang gennemgik regnskab og forklarede om 
de forskellig punkter. 
Kommentarer; Kurt Bidstrup kommenterde regnskabet, han ville 
gerne have uddybet de forskllig punkter yderligere, dette 
forklarede Kasseren med at alle punkter i henholdt til regnskab var
opfyldt og de enkelte hold fik i henhold til vedtægterne.
Derefter blev regnskabet godkendt. Bilag vedlagt
5. Budget og Kontigent: Kontigent fastsat til 400,00kr. årligt, Kurt
adspurgte hvorfor der ikke mere var gymnastikhold, Karen 
forklarede at vi ikke kan få instruktør og at der i øvrigt ikke var 
merer end 4-5 deltager. Årsregnskab godkendt, Bilag vedlagt.
6.Indkomne forslag
A.forslag om vedtægts ændring.
Forslag; (Hvert hold har en træner som afregnes med et beløb op 
til gældende skattefrie beløbsgrænse) fremsat af Kurt Bidstrup.
Freddy Holm fra badminton protesterede og gjorde opmærksom 
på at badminton ikke har en træner.
Forslager blev nedstemt.
Valg: A: formand Annette Frostholm ønsker ikke genvalg, så der 
skal vælges en ny. 
Ingen kandidat melder sig.
Generalforsamlingen blev suspenderet og bestyrelsen blev pålagt 
at indkalde til en genoptagelse af generalforsamlingen inden 
udgangen af Juni 2022.
Bilag: Formandens beretning
           Årsregnskab og Budget        
Dagsorden fra generalforsamlingen 31/03-2022

Dirigent                                                                Formand



Formandens beretning
Det er jo ikke så længe siden vi stod her sidst, det er ca. et halvt år 
siden vi endelig fik lov at bruge lokalerne igen, som så kort tid 
efter blev lukket ned igen.
Medlemstallet er desværre faldet til ca. 78 medlemmer, men vi er 
ikke de eneste der har mistet medlemmer pga. Corona det har de 
fleste foreninger.
Men nu er vi tilbage igen til mere normale tider, men i sagens 
natur er der ikke meget at berette. 
Vi gik på juleferie i december, og havde planlagt at starte op igen 
Lige efter nytår, men der kom nye restriktioner pga. ny 
Coronavariant. 
Vi kunne ikke komme til linedance, da disse lokaler samt 
selskabslokaler faldt ind under ekstra lange restriktionerne da de 
betegnes som betjeningslokaler, så linedance kom først i gang d. 
21. januar.
De andre aktiviteter i foreningen måtte starte op d.5. januar, det 
var et spørgsmål om hvilke lokaler man bruger til sin aktivitet. 
Nu er alle restriktioner suspenderet så vi håber der kommer 
gang i klubben igen, og vi har ingen forventning om at der i bliver 
lukket ned igen.
Så jeg vil bede alle huske at vi skal passe på hinanden
og bliver hjemme hvis vi føler os sløje.

Vi nåede at afholde en hyggelig julemiddag på Palace Garden
I Grantoftecenteret med ca. 30 deltagere.
Vi nedsatte kontingent i 2021 til halv pris det vil sige 200,-
Men i år er det igen normal pris 400,-
Spinning har fået ny instruktør da Ib har efter 12 år overladt 
administration og træning til Jens Rasmussen Ib fortsætter som 
menigt medlem, en stor tak skal lyde til Ib for det store arbejde 
han har lagt i klubben, og stor tak til Jens for at tage over det er 
ikke nemt at finde instruktører. 
Jeg har et håb om at byture måske genopstår da Lise Mollerup 
Sørensen fra vandgymnastik har givet udtryk for at det godt kunne
være en opgave hun måske ville påtage sig, dog har jeg ikke hørt 
mere men jeg er optimistisk.



Vi har erfaret at hjemmesiden har været nede og at flere godt viste
den var nede, men sagde ingenting, opdager man at hjemmesiden 
er nede skal man kontakte Karen Lang så den kan komme op og 
kører igen.
Vi har 20 års jubilæum d. 2 oktober 2022 det skal da fejeres så i 
den forbindelse giver klubben et tilskud på 100 kr. pr. person hvis 
man efter d. 2 oktober i år finder sammen og går ud og spiser i 
grupper, så bliver det modregnet når man har sendt regningen 
samt antal personer der har deltaget til kasserer Karen Lang
Til Sidst vil gerne sige tak for opbakningen de år jeg har været 
formand, og tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og tusind 
tak til jer medlemmer, var i her ikke var der ingen klub, og sidst 
men ikke mindst stor tak jer der gør eller har gjort et kæmpe 
arbejde ude i de forskellige aktiviteter Ib, Jens, Judith, Else.
Mange tak! 
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